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UCHWAŁA NR XXIV/234/2017
RADY GMINY TRYŃCZA
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego
przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Tryńcza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6, art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1) ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy
Tryńcza uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Tryńcza:
1) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się o przyjęcie do
przedszkola / oddziału przedszkolnego położonego na obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 20 pkt.
2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do
przedszkola / oddziału przedszkolnego położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 10 pkt.
3) kandydat, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (prawny opiekun) samotnie
wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 pkt.
4) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola lub szkoły podstawowej – 2 pkt.
§ 2. 1. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w §1:
1) Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, pozarolniczej działalności
gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym,
2) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
3) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły podstawowej.
2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rozpatrując
wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
3. O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tryńcza.
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§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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